Farsi

همه آنچه باید در مورد واکسن  Covid-19بدانید:

واکسنها برای محافظت از شما ،عزیزان شما
و افراد پیرامون شما تولید میشوند.
حقایق سریع:
واکسنها جان
انسانها را نجات
میدهند.

تالش جهانی بزرگی پشت
واکسنهای Covid-19
قرار دارد.

در فهرست مواد تشکیل
دهنده واکسنهای
 Covid-19هیچ
محصول انسانی یا
حیوانی یا تخم حیوانات
وجود ندارد.

واکسنها از کل اجتماع
محافظت میکنند.

واکسنهای Covid-19
از سختترین
استانداردهای ایمنی
برخوردار هستند.

هیچ مدرکی دال بر
تاثیر واکسن
 Covid-19بر
باروری وجود ندارد.

قدرت
مهربانی

همه آنچه باید در مورد واکسن  Covid-19بدانید:

به خاطر داشته باشید:
!

از منابع مطمئن و قابل اعتماد حقایق را دنبال کنید.

!

بانکی از این منابع ایجاد کنید :وب سایتهای مربوط به  ،NHSسازمان بهداشت
جهانی ( ،)WHOو صلیب سرخ بریتانیا (ما یک سازمان بی طرف و متعهد به
توانمند سازی مردم با واقعیتها هستیم).

!

زمان بگذارید و در مورد واکسنهای  Covid-19مطالعه کنید .اگر تنها یک چیز
وجود داشته باشد که نیازمند توجه و مالحظه باشد ،آن سالمتی شما است.

!

اگر در رسانههای اجتماعی یا گروههای  WhatsAppمطلبی را خواندید که از
صحت آن مطمئن نیستید ،یک قدم به عقب برگردید و خودتان در آن خصوص
تحقیق کنید.

!

اقدامات ما به روشهای مختلف
بر دیگران تاثیر میگذارند.
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همه آنچه باید در مورد واکسن  Covid-19بدانید:

نگاهی عمیقتر…
واکسنها:

تولید واکسن :Covid-19

- -واکسنها هر سال جان حدود  3میلیون نفر در انگلستان و در

- -هیچ قسمت از پروسه تولید حذف نمیشود.

کل دنیا را نجات میدهند.
- -به خاطر وجود واکسنها ،بیماریهایی مانند آبله ،فلج اطفال ،و

 -سه چیز به تولید سریعتر واکسن کمک میکنند :بودجههنگفت ،منابع بیشتر ،و تحقیقات بسیار بسیار بیشتر .تولید
واکسن  Covid-19همه اینها را در بر دارد.

- -وقتی ما واکسن میزنیم ،از جان افرادی که بیش از ما آسیب

 -هیچ واکسن دیگری تاکنون تا این حد فشار جهانی پشتش نبودهاست.

کزاز دیگر وجود ندارند یا بسیار نایاب شدهاند.
پذیر هستند نیز محافظت میکنیم ،افرادی که ممکن است
خودشان امکان دریافت واکسن نداشته باشند (مانند ،افرادی که
بیمار هستند یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند).

ایمنی واکسن :Covid-19
 -اگر شکی در خصوص ایمنی ،کیفیت یا موثر بودن واکسنهاوجود داشته باشد ،به هیچ عنوان استفاده از آنها بر روی
میلیونها نفر تایید نخواهد شد.
 -این استانداردهای دقیق توسط سازمان تنظیم مقررات داروها ومحصوالت بهداشتی ،که از ایمن بودن تمام داروهای مورد
استفاده در انگلیس اطمینان حاصل می کنند ،تنظیم شدهاند.
 -واکسن  Oxford/AstraZenecaبر روی بیش از 11000نفر تست شده است .واکسن  Pfizer/BioNTechبر روی بیش
از  43500نفر تست شده است.

 -دنیا فقط یک اولویت داشت – توقف شیوع این ویروس کشنده– پس بودجه بیشتری از جانب دولتها در سراسر دنیا در
دسترس قرار گرفت.

واکسن  Covid-19چطور کار میکند:
 -واکسنها سیگنالی به سیستم ایمنی بدن شما ارسال میکنند تاآنتی بادیای برای مقابله با ویروس ایجاد کنند.
 -آنها  DNAشما را تغییر نمیدهند.- -هیچ مدرکی دال بر تاثیر آنها بر باروری وجود ندارد.

مواد تشکیل دهنده واکسن :Covid-19
 -هیچ محصول انسانی یا حیوانی یا تخم حیوانات در آنها وجودندارد.

منابع
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA – NHS
EgKs3PD_BwE
سازمان بهداشت جهانی (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines – )WHO
انگلستان – https://www.gov.uk/coronavirus
اسکاتلند – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
ولز – https://gov.wales/coronavirus
ایرلند شمالی – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
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